
 
 
 
 
 

 

 

Om DigiCare Tillsammans  

Bryter isolering och ensamhet hos äldre 

 

Idé 
Hur kan vi sänka tröskeln för att enkelt kunna och våga ta kontakt, för de som 
känner sig ensamma? Hur kan vi göra det enklare för de som vill bjuda in någon 
som är ensam i gemenskapen? 

Äta lunch tillsammans online? Prata fotboll med någon likasinnad? Få hjälp att 
komma igång med videomöten av någon som kan det här med teknik? Träna 
tillsammans online? Bokcirkel?  

Mycket av det som vi är vana att göra tillsammans med andra (eller själva) går 
också att göra tillsammans online. 

 
 

  

DigiCare Tillsammans är en tjänst där du 
enkelt kan möta andra som också vill träffas 

för att prata eller hitta på något.

LOGGA IN MED BANKID

DigiCare 
Tillsammans
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Nya vänner digitalt. Och i verkligheten.

“ 55%  
besväras av 
ensamhet  
(före Covid-19) 
Socialstyrelsen 2019 
Ålder 65+ inom hemtjänst 



 
 
 
 
 

 

Vår lösning:  
DigiCare Tillsammans – träffa nya vänner 
Tjänsten DigiCare Tillsammans erbjuds helt gratis. 

ü En matchningstjänst för alla som vill ha någon form av kontakt, allt ifrån 
ett enkelt telefonsamtal till att träffas online i grupp kring något intresse 
eller ämne. 

ü Man anger vilken typ av träff man är intresserad av, t.ex. "Fika / Lunch", 
"Kultur", "Samtal", och presenteras sedan med tre förslag på träffar i 
närtid som man kan vara med på online 

ü De som själva vill anordna träffar lägger lätt upp en träff 

 

Dessutom 

ü De som har svårt med tekniken eller är osäkra på videosamtal och 
onlinemöten, kan få hjälp per telefon av andra, för att komma igång 

ü För den som känner sig akut ensam finns knappen "Prata med någon nu 
direkt", då matchas man direkt med andra som tryckt på knappen 

 

ü Befintliga digitala verktyg används för digitala möten – telefon, Facetime, 
Zoom, Skype etc. 

ü Enkelhet och tillgänglighet är våra nyckelord i framtagningen av tjänsten 

  



 
 
 
 
 

 

 

 

Partnerskap 
Hjälp till att bryta isolering och ensamhet bland äldre 
Isoleringen av riskgrupper under Covid-19 har gjort det mer aktuellt och 
nödvändigt än någonsin att bryta ensamheten hos äldre. 

Hjälp oss med denna viktiga uppgift.  

 
Kommuner och organisationer 
Vi söker samarbetspartners hos kommuner och organisationer som vill 
samverka som en del av projektet erbjuda tjänsten till äldre.  

Tjänsten DigiCare Tillsammans och denna typ av samarbeten är helt gratis och vi 
sköter all teknisk implementering. 

Kontakta oss för en diskussion kring hur ett samarbete skulle kunna utformas. 

 
Näringsliv 
Företag som är intresserade av att profilera sig i ett aktuellt och lovvärt 
sammanhang och samtidigt bidraga till samhället genom att möjliggöra 
vidareutveckling av tjänsten och hålla den tillgänglig fritt till äldre i hela Sverige. 

Vi har två olika sponsorpaket. Kontakta oss om ni vill ha mer information om hur 
ni kan hjälpa till. 
 

Kontakt  
Max Flodén  

0705-116 117  

max@digicareapp.com 

www.DigiCareApp.com 


